


  

  ٥  كمشروعك الذي يالئم

  مقدمـة

احلمد هللا ربِّ العاملني والصَّالة والسَّالم على أشرف املرسـلني  
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد
فإنَّ اَهللا سبحانه وتعاىل مل خيلق اإلنسان سدى؛ بـل خلقـه   
حلكمة عظيمة وحجَّة بالغة؛ وهي القيام له حبقِّ العبوديَّة التَّامَّـة يف  

سدى وباطال تـأكلون  : َما َخلَقَْناكُْم َعَبثًاأَفََحِسْبُتْم أَنَّاألرض؛ 
وتشربون ومترحون وتتمتَّعون بلذَّات الدنيا، ونترككم؛ ال نأمركم 

أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْنـاكُْم  وال ننهاكم وال نثيبكم، وال نعاقبكم؛ 
ِلُك الَْحقُّ لَا إِلََه إِلَّـا  فََتَعالَى اللَُّه الَْم* َعَبثًا َوأَنَّكُْم إِلَْيَنا لَا ُتْرَجُعونَ 

؛ تعاظََم عـن  ]١١٦ -١١٥: املؤمنون[ ُهَو َربُّ الَْعْرشِ الْكَرِميِ
  :)١(هذا الظَّنِّ الباطل الذي يرجع إىل القدح يف حكمته
ــه  ــت ل ــو فطن ــر ل ــؤوك ألم ــد َهيَّ    ق

ــل    ــع اهلم ــى م ــأ بنفســك أن ترع  فارب
حقيقها؛ تـدور  واملسلم يف هذه الدنيا له هدف وغاية يسعى لت

كلُّها يف فلك عبادة اهللا، والعبادة ال َتقتصر على الشَّعائر التَّعبُّديَّة من 
صالة وصوم وزكاة فحسب؛ بل تشمل كلَّ قول وعمل صاحل نافع 

قُـلْ إِنَّ  يقوم به اإلنسان يف هذه احلياة الدُّنيا ابتغاَء وجـه اهللا؛  
                              

  ).٥٦٠(تفسري ابن سعدي  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٦  

: األنعـام [ لَِّه َربِّ الَْعالَِمَنيَصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِل
؛ وسواء كان هذا العمل من أمور اآلخرة أو من أمور الدنيا ]١٦٢

  .فاملسلم ال يتوقَُّف عن العمل إىل آخر رمق يف حياته
فما مشروُعك يف احلياة؟ وكيف ختتاره؟ وما األسس اليت يقوم 

  عليها؟
تعـاىل أن جيعـل   هذا ما سنتناوله يف هذا الكتيِّب، ونسأل اَهللا 

  .احلياةَ زيادةً لنا يف كلِّ خري
  .وصلى اهللا وسلم على نبيِّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



  

  ٧  كمشروعك الذي يالئم

  أمهية وجود مشروع يف حياة اإلنسان

َيذُمُّون الرَّجلَ ميضي حياَته  -رمحهم اهللا -كان السَّلَُف الصَّاحل
 رضـي اهللا  -سبهلالً بال هدف وال غاية وال عمل؛ عن ابن مسعود

إنِّي ألمقت أن أرى الرجلَ فارغاً، ال عمل دنيـا، وال  : "قال -عنه
وهذا األثر مشهوٌر على األلسنة عن عمر بن اخلطـاب  . )١("آخرة

إنِّي ألكره أن أرى أحَدكم سـبهلالً؛ ال يف  : "رضي اهللا عنه بلفظ
  .)٢("عمل دنيا، وال يف عمل آخره

غري مكترث بذهابه؛  أي) سبهلالً: (رمحه اهللا -قال السَّفاريينُّ
وميشي سبهلالً إذا : ال يف عمل دنيا وال آخرة؛ كما قال يف القاموس

؛ فالرجل السَّبهللُ ال هو أخـذ بعلـم   )٣(جاء وذهب يف غري شيء
فأصاب منه حظًّا، وال هو أتقن عمالً فنال منه كسـباً، وال هـو   

لـدُّنيا  اشتغل بعبادة فزكَّى هبا نفَسه وطهَّر قلَبه، وال هو كدح يف ا
  !!فعفَّ نفَسه، وعال أهلَه

يأخذ األمور سبهلالً، ومترُّ عليه األوقات أو السنوات أو الفرص 
  دون أن يفكَِّر فيها كيف يغتنمها؟ أو كيف يصنع هبا؟

فالبد لكلِّ مسلم أن يكون له مشروٌع أو أكثر يف هذه احلياة؛ 
                              

  ).٩/١٠٣(رواه الطرباين  )١(
مل أجده إال من قول ابن مسعود، ختريج أحاديث الكشاف : قال الزيلعي )٢(

)٢/٣٥٣.(  
  .سبهل: مادة) ١١/٢٢٤(فصل السني، ولسان العرب : القاموس احمليط )٣(



  
كمشروعك الذي يالئم ٨  

نيا؛ عن ابن ألنَّ اإلنسانَ مسؤولٌ عن شبابه فيما أمضاه يف هذه الدُّ
ال تزول قدم ابن آدم «: قال عن النَّيبِّ  -رضي اهللا عنه -مسعود

عن عمره فيم أفناه، وعـن  : يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل
شبابه فيم أباله، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمـل  

  .)١(»فيما علم
َما قَـدَُّموا   َوَنكُْتُبواألفراُد ُيقاسون باملنجزات ال باألعمار؛ 

]: ١٢: يـس [ َوَآثَاَرُهْم َوكُلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي إَِمـامٍ ُمـبِنيٍ  
َوَنكُْتُب َما قَدَُّموا :   أعماهلم اليت عملوها وباشـروها يف حـال

آثار اخلري وآثار الشَّـرِّ الـيت   : َوَآثَاَرُهْمحياهتم من خري وشر، 
اهتم وبعد وفاهتم، وتلـك  كانوا هم السَّبب يف إجيادها يف حال حي

  .)٢(األعمال اليت نشأت من أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم
ــه  ــن آدم فعلُ ــُب اب  فانظر لنفسـك يف النسـب     نس

  ماذا أضفَت هلذه الدُّنيا؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدَّمَت؟
البدَّ أليِّ إنسان أن يكون له أثٌر يتركه مـن بعـده، وعمـر    

عيشها؛ فكثري من الناس عمََّر الكثري اإلنسان ال يقاس بالسِّنني اليت ي
وخرج من الدُّنيا وال أثر، والبعض عاش قليال وترك الكثري الذي ما 

وكم  -رمحه اهللا -زال الناس يذكرونه به؛ كم عاش اإلمام الشَّافعيُّ
  !ترك؟

                              
  .وصححه األلباين) ٢٤١٦(رواه الترمذي  )١(
  ).٦٩٢( السعدي تفسري )٢(



  

  ٩  كمشروعك الذي يالئم

عاش الشَّيخ ! وكم ترك؟! رمحه اهللا -كم عاش اإلمام النََّوويُّ
  .وغريهم كثري! كم ترك؟و! حافظ أمحد حكمي رمحه اهللا

لذلك البدَّ أن يكون لكلِّ شاب أهداٌف يسـعى لتحقيقهـا   
  .ومشروعات يقوم هبا للوصول إىل هذه األهداف

ومن مل يرسم لنفسه هدفاً فإنَّه يعيش عيشة عشوائية، يتخـبط  
مشاال وجنوبا وشرقا وغربا وال يهتدي لشيء، ومن مل يعرف أيـن  

  .يتجه فلن يصل
قيمة كل امرئ مـا  : رضي اهللا عنه - طالبيقول علي بن أيب

  .)١(حيسنه
؛ ولذلك كانت )٢(قيمة كل امرئ ما يطلب: والعارفون يقولون

  .)٣(»حارث ومهام«: أصدق األمساء

                              
  ).١/٢٣٦(مفردات ألفاظ القرآن  )١(
  ).٦/٣٢٩(اجلواب الصحيح  )٢(
  .، وصححه األلباين)٨١٤(رواه البخاري يف األدب املفرد  )٣(



  
كمشروعك الذي يالئم ١٠  

  ما احللُم الذي َتَودُّ حتقيقَه؟

اجتمع يف احلجر باملسجد احلرام عبد اهللا، ومصعب، وعـروة،  
أمتـىن  : فقال عبد اهللا. متنُّوا: البنو الزُّبري بن العوام، وابن عمر، فق

أمتىن : أمتىن أن يؤخذ عين العلم، وقال مصعب: اخلالفة، وقال عروة
  .إمرة العراق، واجلمع بني عائشة بنت طلحة، وسكينة بنت احلسني

  .أما أنا فأمتىن املغفرة: فقال ابن عمر
  .)١(فنالوا ما متنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له

 تعبت يف مرادهـا األجسـام     اوإذا النفــوس كــن كبــار
والبد للشاب أن تكون نفسه توَّاقةً تسعى للمعايل؛ قال عمـر  

إنَّ نفسي توَّاقة، وإهنا مل تعط من الـدُّنيا  : (بن عبد العزيز رمحه اهللا
شيئاً إال تاقت إىل ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما ال أفضل منـه  

، )٢(])اجلنـة : يعين[منه تاقت إىل ما هو أفضل ] اخلالفة[يف الدنيا 
يا رجاء، إنَّ يل نفساً توَّاقةً تاقت إىل فاطمة بنت عبد امللك : (وقال

فتزوجتها، وتاقت إىل اإلمارة فوليتها، وتاقت إىل اخلالفة فأدركتها، 
  .)٣()وقد تاقت إىل اجلنة فأرجو أن أدركها إن شاء اهللا عز وجل

ال رسول اهللا ق: قال -رضي اهللا عنهما -وعن احلسني بن علي
                              

  ).٤/١٤١(سري أعالم النبالء  )١(
  ).٥/١٣٤(املرجع السابق  )٢(
  ).٢/٣٠١(وفيات األعيان  )٣(



  

  ١١  كمشروعك الذي يالئم

 :»١(»إن اهللا حيبُّ معايل األمور وأشرفها ويكره سفاسفها(.  
 -أحد شيوخ التََّصوُّف –التقى شقيق بن إبراهيم البلخّي الّزاهد
ما بدء أمـرك الـذي   : بإبراهيم بن أدهم فقال له إبراهيم بن أدهم

بلغك إىل هذا؟ أي ما هو احلديث الذي جعلك ُمعرضاً عن الـدُّنيا  
التَّكَسَُّب فيها؟ فذكر أنَّه رأى يف بعض الفلوات طرياً مكسور  تاركاً

فتركـت  : اجلناحني أتاه طائر صحيح اجلناح جبرادة يف منقاره، قال
  .التَّكَسَُّب فاشتغلُت بالعبادة

ومل ال تكون أنت الطائر الصَّحيح الذي أطعـم  : فقال إبراهيم
اليد العليا «:  العليلَ حىت تكون أفضل منه؟ أما مسعت قول النيب

أن يطلـب أعلـى   : ومن عالمة املؤمن -)٢(»خري من اليد السفلى
فأخذ شقيق يَد  -الدرجتني يف أموره كلِّها حىت يبلغَ منازلَ األبرار

  .)٣(أنت أستاذنا يا أبا إسحاق: إبراهيم فقبَّلها وقال
املسلم ال يقنع حىت يبلغ من أعماله غايَتها وأعالها؛ فإن كـان  

 يقنع إال التَّفَوَُّق، وإن كان أباً مل يقصِّر يف تربيـة أبنائـه   طالباً مل
 َواْجَعلَْنـا ِللُْمـتَِّقَني إَِماًمـا   وبناته؛ ليكونوا قدوات يف اخلري؛ 

إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس «: ، انظر الطموح]٧٤: الفرقان[
فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة أراه فوقه عرش الرمحن ومنه تفجر 

                              
  .وصححه األلباين) ٣/١٣١(رواه الطرباين  )١(
  ).١٤٢٨(رواه البخاري  )٢(
  ).٢/١٠٦(فوات الوفيات  )٣(



  
كمشروعك الذي يالئم ١٢  

  .)١(»ار اجلنةأهن
فال قيمة ملن اتَّكَلَ على غريه ونظر إىل األسفل على الـدوام ال  
يتطلع إىل شيء، وال يستشرف إىل علو، وال يرجو من نفسه رقيا، 

  .وظل واقفاً ال يدرك من سبقه، وال يأمل اللِّحاَق به أصالً
 وبورك يف الشباب الطـاحمني    شباب خنـع ال خـري فـيهم   

  !أيهم تكون؟الناس مخسه، ف
 )٢(ففارس يوم الوغى ذو درقة   الناس مخسـة إذا حسـبتهم  

ــارزاً ــداهنا مب ــول يف مي  إذا رأى صفَّ القتـال خرقـة     جي
ــة    وحمسن ينفـق جـوداً مالـه    ــه وورق ــه ذهب  )٣(مجيع

ــه  ــدرس يف كتاب ــامل ي ــة     وع ــة فورق ــرده ورق  يس
ــفقة    وحــاكم أقــام فينــا عدلــه ــاملني ش ــه للع  يف قلب

 )٥(مـن النـوى   )٤(يشكو اجلوى   د يقوم يف جنح الـدجى وعاب
ــم ــم وغريه ــؤالء خريه  ال حلم فيهمـو وليسـوا مرقـة      فه
 يضــيقوا علــى التَّقــيِّ طرقــة   بل مهج من مهج مـىت مشـوا  

: قـال رسـول اهللا   : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
  .)٦(»جتدون النَّاَس كابل مائة؛ ال تكاد جتد فيها راحلة«

                              
  ).٢٧٩٠(رواه البخاري  )١(
  .الترس: درقة )٢(
  .الفضة: الورق )٣(
  .شدة الوجد: اجلوى )٤(
  .البعد: النوى )٥(
  ).٢٥٤٧(رواه مسلم  )٦(



  

  ١٣  كمشروعك الذي يالئم

ومعىن احلديث أنَّ املرضيَّ األحوال من الناس الكاملَ األوصاف 
  .)١(قليل فيهم كقلَّة الراحلة يف اإلبل
 اجلود يفقر واإلقـدام قتـال     لوال املشقَّة ساد الناس كلهم

النظر يف أحوال كبار : ومما ينشط النفس ألن يكون هلا مشروع
م تأثري يبقى سوى عدة السن الذين انتهت حياهتم دون أن يكون هل

أبناء أجنبوهم وتركوهم؛ فمن يتأمل يف حال بعض كبار السن الذين 
مل يعد هلم فائدة، بل أصبحوا ثقالً على أبنائهم ألهنم مل حيرصـوا  
على أن تكون هلم مشروعات أخرويَّة ودنيوية متعدية النفـع؛ ممَّـا   

خر األوالد؛ جعلهم يشعرون بانتهاء دورهم يف احلياة مبجرَّد تزويج آ
فالشَّابُّ الذي يتأمَّل بنظر حكيم ملثل هؤالء الناس سيعلم أنَّه إن مل 
جيعل له مشروعاً طموحاً يف هذه الدُّنيا يقـوُده إىل خـري الـدُّنيا    
واآلخرة فإنَّه سيصل إىل حالة يشعر فيها بأنَّه كائن ال جدوى منـه  

  .وال فائدةَ فيه
ال كان للمعـروف عنـدك   و   إذا كنت ال ُترَجى لدفع ملمَّـة 
 وال أنت يوم احلشر فيمن يشفع   وال كنت ذا جاه يعاش جباهـه 
 وعود خالل عن وصالك أنفع   فعيشك يف الدنيا وموتك واحد

  

                              
  ).٨/١٤١(حتفة األحوذي  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ١٤  

  املشروعات كثرية ومتنوعة

من سنن اهللا يف خلقه أن قسم بينهم مواهبهم وملكاهتم كمـا  
بني عقوهلم وفهـومهم   قسم أرزاقهم وطبائعهم وأخالقهم، وفاوت

َوِمْن َآَياِتِه َخلُْق السَّـَماَواِت  كما فاوت بني ألسنتهم وألواهنم؛ 
، وهـذا  ]٢٢: الـروم [ َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاُف أَلِْسَنِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم

االختالف والتِّبيان موجود يف األمور الدِّينيَّة والدُّنيويَّة؛ ففي األمور 
فتح له يف باب الصالة، ومن فـتح لـه يف بـاب     الدِّينية جند َمن

الصدقة، ومن فتح له يف باب الصيام، ومن فـتح لـه يف القـرآن    
  .وإقرائه، ومن هو من أهل التوحيد واحلديث والفقه والتفسري

ومنهم من ُيفَْتُح له يف مساعدة احملتاجني وإغاثـة امللـهوفني،   
رعايتهم ومواساهتم وتفريج الكروب وسدِّ الدُّيون وكفالة األيتام و
  .وتعليمهم واحملافظة عليهم؛ فهو يف عمل متواصل

ومنهم من يفتح له يف باب الشَّفاعة واإلصالح بـني النـاس؛   
فيفكَّ أسرياً، وحيقن دما، ويدفع مكروها، وحيق حقا، ومينع باطال، 

  .ويرفع ظلما
و ويف األمور الدُّنيويَّة جند من فتح عليه يف الطِّب، أو اهلندسة، أ

  .وهكذا.. التجارة، أو يف جمال التقنية، أو التسويق
ومشـروع  .. البعض عنده مشروع زواج إلعفـاف نفسـه  

!.. وشراء سيارة!.. ومشروع بناء بيت!.. احلصول على الدكتوراة



  

  ١٥  كمشروعك الذي يالئم

وعمـل موقـع   !.. وافتتاح مؤسَّسة خرييـة !.. وعمل يف شركة
  !..وتعلم لغة!.. دعوي

ميكن حتقيقها إال بعـد   واملشروعات منها مشروعات طويلة ال
الدراسات العليا، وتكوين : فترة زمنية طويلة تستغرق سنوات؛ مثل

  .أسرة صاحلة وعمل مؤسَّسي دعوي
وهناك مشروعات قصرية تتراوح فترُتها الزَّمنيَّةُ بني السَّـنة إىل  

مشروع حفظ القرآن الكـرمي، وتعلـم اللغـات    : السَّنتني؛ مثل
 األعمال التَّطَوُّعيَّـة، ويف األنشـطة   واحلاسب اآليل، واملشاركة يف

الدَّعوية؛ إما بتعليق إعالنات حملاضرة، أو توزيع شريط أو كتيِّب أو 
مطويَّة، أو إقامة ملتقيات وندوات، أو مساعدة اجلمعيَّات اخلريية يف 
مشروعاهتم اخلريية؛ كتفطري صائم، وتوزيع مـوادَّ عينيَّـة علـى    

  .وغريها... كفالة األيتاماحملتاجني واألسر الفقرية، و
واملشروعات منها ما هو رئيسي حيتاج إىل تركيـز ووقـت،   

  .ومنها ما هو فرعي
وهناك مشروعات مستغرقة تأخذ وقـت اإلنسـان كـامالً،    

  .ومشروعات ميكن اجلمع بينها
هناك مشروعات فرديَّة ومشروعات مجاعيـة، واملشـروعات   

جاح؛ فاملشروعات كـثرية؛  اجلماعية أجنح وأنفع وأكثر احتماالً للنَّ
  .فهناك مشروعات دعوية، علمية، اجتماعية، جتارية، إعالمية

فالدَّعوية كالدعوة عرب التَّجمعات األسرية الشهرية، أو شـراء  



  
كمشروعك الذي يالئم ١٦  

.. جمموعة من املطويَّات وتوزيعها على الورش واملصانع والشَّركات
حة الفتـاوى  والتَّوعية يف املستشفيات واملراكز الصِّحِّيَّة، وتفعيل لو

والتَّوجيهات اإلرشاديَّة، واملغلَّفات الدَّعويَّـة، ورسـائل الربيـد    
اإللكتروين، ورسائل اجلوَّال الدَّعويـة، والنشـر اإللكتـروينّ يف    

  .املنتديات
واملشروعات العلمية كترمجة بعض املقاالت اليت تفيد املسلمني 

ة املثمرة، وإعـداد  من العلوم الطبية أو اإلنسانية أو اإلدارية، والقراء
الدراسات واألحباث، والكتابة، وحفظ بعض األحاديث، وتعلُّـم  
دراسات معينة كاللغات، واحلاسب اآليل، واإلنترنت، والدراسات 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، مث ممارسة وإتقان ما ميكن إتقانه 

  .من كل ذلك
 كورد بشر بن احلـارث كـان ثلـث   : واملشروعات العبادية

القرآن، وعروة بن الزبري كان يقرأ ربع القرآن كل يوم يف املصحف 
نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إال ليلة قطعت رجله، واإلمام أمحد 

  .بن حنبل كان يقرأ كل يوم سبعاً، فيختم كلَّ سبع ليال ختمة
كـالزواج، وزيـارة املرضـى يف    : واملشروعات االجتماعية
وقد كان علي بن : فالة األسر الفقريةاملستشفيات ومساعدهتم، وك

حيمل الطعام بالليل على ظهـره   -زين العابدين رمحه اهللا –احلسني
يتبع به املساكني يف الظُّلمة، وكان ناس من أهل املدينة يعيشون ال 
يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن احلسني فقـدوا  

بظهره أثـراً ممَّـا    ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل، وملا مات وجدوا



  

  ١٧  كمشروعك الذي يالئم

  .)١(كان ينقل اجلرب بالليل منازل األرامل
مثل البدء مبتجر صغري؛ فهذا رجل افتتح : واملشروعات التِّجارية

متجراً صغرياً لقطع غيار وزينة السيارات، أصبح فيما بعد شركة هلا 
إحدى وثالثون فرعاً يف أقل من عشرين عاماً، حجـم حمفظتـها   

  .اليني من الدُّوالرات وربَّما امللياراتاالستثمارية مئات امل
وكثري من األعمال الضخمة والشركات الكبرية كانت يوما ما 

وكحمل للصرافة بدء " جوجل"كمحرك البحث : مشروعا صغريا
... صغريا مث أصبح مصرفا كبرياً ومطعم صغري صار سلسلة مطاعم

  .وغريها
  .أو صنعة أو صيانةواملشروعات التَّطَوُّريَّة كتعلم مهنة أو حرفة 

واملشروعات اإلعالمية كإنشاء قناة فضائية، أو موقع الكتروين، 
  .أو جملة هادفة

                              
  ).٤/٣٩٣(سري أعالم النبالء  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ١٨  

  كلُّ شاب قادر على القيام مبشروع

ال خيلو مسلم من وجود نقطة متيزه ونواحي إبداع تربزه؛ فالبد 
من إخراجها؛ لينتفع هبا املسلمون؛ ذلك أنَّ الذي يعـيش لنفسـه   

طاً، وكذلك ميوت، والذي يعيش ألمَّتـه يعـيش   يعيش صغرياً بسي
  .كبرياً عظيماً؛ وكذلك ميوت إن شاء اهللا

ومن مل تتبلور عنده خصالُ التََّميُّز أو نقاط القوة، فليعمل على 
َتلَمُّسها وَصقلها وتنميتها، وال يتصور أن هنالك أحداً خيلـو مـن   

  .موهبة معيَّنة، أو طاقة ينفرد هبا
وجه هذه البسيطة ميلك القدرةَ ليكـون   إنَّ كلَّ شخص على

يقـود   -رضي اهللا عنهما -شخصاً مبدعاً موهوباً؛ أسامة بن زيد
جيشاً عرمرماً، وفيه كباُر الصَّحابة، وكان ال يتجاوز عمُره حينها 

  .)١(العشرين عاما
يتصـدَّيان لقتـل   : معاذ ومعوذ رضي اهللا عنهما –وابنا عفراء

فيبتدراه بسيفيهما فيضـرباه حـىت    ..فرعون هذه األمَّة أبا جهل
  .)٢(يقتاله

كان مرجعيَّةً : ترمجان القرآن -رضي اهللا عنهما -وابُن عبَّاس
  .علميَّةً وآيةً يف الفهم واحلفظ على صغر سنِّه

                              
  ).٦/٢٠٤(البداية والنهاية  )١(
  ).١٨٠٠(ومسلم ) ٤٠٢٠(رواه البخاري  )٢(



  

  ١٩  كمشروعك الذي يالئم

حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنني، : رمحه اهللا -قال الشَّافعيُّ
  .)١(وحفظت املوطأ وأنا ابن عشر سنني

 يعرف ما عنده من نعمة اهللا عز وجل عليه؛ كثري من الناس ال
ضع مشروعاً لتحفظ شيئاً من القرآن، أو شيئاً مـن  : فإن قلَت له
أنا ذاكريت ضعيفة وإمكانيايت العقليـة حمـدودة، وال   : العلم، قال

أستطيع أن أحفظ؛ وذلك ألنَّه مل يبدأ بشيء من خطـوات هـذا   
  .ال بهاملشروع، ولو فعل الكتشف يف نفسه ما كان جاه

                              
  ).١٩/٧(سري أعالم النبالء  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٢٠  

  كيفيَّةُ اكتشاف املواهب وتوجيهها

ميكن اكتشاُف موهبة الطِّفل وقدراته من خـالل ميولـه يف   
األلعاب؛ فهناك ألعاب ميكانيكيَّة، وألعاب رسم وتلوين، وألعـاب  

  .فّك وتركيب، وغري ذلك من األلعاب
وممَّا ينبغي أن يعتمد حال الصَّّيب وما : رمحه اهللا -قال ابُن القيِّم

.. فال حيمله على غريه... مستعد له من األعمال ومهيأ له منها هو
فإنه إن محله على غري ما هو مستعد له مل يفلح فيه، وفاته ما هـو  

  .مهيأ له
 -فإذا رآه حسن الفهم، صحيح اإلدراك، جيد احلفظ، واعيـا 

فهذه من عالمات قبوله وهتيُّئه للعلم، فلينقشه يف لوح قلبه مـا دام  
  .ه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معهخالياً؛ فإنَّ

وإن رآه خبالف ذلك من كلِّ وجه وهو مسـتعد للفروسـية   
وأسباهبا من الرُّكوب والرَّمي واللَّعب بالرُّمح، وأنه ال نفاذ لـه يف  
العلم، ومل خيلق له، مكَّنه من أسباب الفروسية والتََّمرُّن عليها؛ فإنَّه 

  .أنفُع له وللمسلمني
لك وأنَّه مل ُيخلق لذلك ورأى عيَنه مفتوحةً وإن رآه خبالف ذ

إىل صنعة من الصَّنائع مستعدا هلا قابالً هلا وهي صناعة مباحة نافعة 
  .)١(للناس، فليمكِّنه منها

                              
  ).٢٤٤-٢٤٣(حتفة املودود بأحكام املولود  )١(



  

  ٢١  كمشروعك الذي يالئم

وعلماء املسلمني كانوا يقومون باكتشاف املواهب والطَّاقات؛ 
شرةً، كان إذا لفت نظَره شخٌص بقدرة معيَّنة وظَّفَها مبا فالنَّيبُّ 

وكان يف جاهليَّته قبـل   –رضي اهللا عنه -فسمع صوت أيب حمذورة
  .)١(»اذهب فأذِّن عند البيت احلرام«: أن يسلم مغنياً قال له

تـرون  : (ونظر سفيان الثَّوريُّ إىل عيين وكيع بن اجلرَّاح وقال
، وتفرََّس اإلمام أبـو  )٢()هذا الرُّؤاسّي؛ ال ميوت حىت يكون له شأن

: يب يوسف ومالك؛ َتفَرََّس يف الشَّافعي؛ قال الشـافعي حنيفة يف أ
مـا  : فلما مسع كالمي نظر إيلَّ ساعة، وكان ملالك فراسة، فقال يل

يا حممد اتَّق اهللا واجتنب املعاصي؛ : فقال يل. حممد: امسك؟ فقلت
  .)٣(فإنَّه سيكون لك شأن من الشأن

فاختربُته، وجدُت طفالً عمره مخس سنوات أََتمَّ حفظَ القرآن، 
فإذا هو َيعرف مواضَع اآليات يف املصحف، فسألت أباه عن كيفية 
حفظه، فذكر أنَّه ملا بلغ االبن السنتني َهيَّأَ له غرفةً صغرية مجع لـه  
فيها كثرياً من األلعاب، وجعل فيها مسجالً يذيع القرآن باستمرار، 

ن، فحفـظ  حىت ختطَّى االبُن الثالثةَ من عمره بدأ يف حتفيظه القـرآ 
  .االبن القرآن وعمره مخس سنوات

ال شكَّ أنَّ الناَس قدرات، وأن هذا الطِّفلَ عنده ذاكرة قويَّـة  
هتيِّئه للحفظ؛ لكن بدون التَّربية والتَّخطيط واملتابعة ووضع اخلطَّة لن 

                              
  .، وصححه األلباين)٦٣٣(رواه النسائي  )١(
  ).٦٢/٦٩(تاريخ دمشق  )٢(
  ).٥١/٢٨٦(املرجع السابق  )٣(



  
كمشروعك الذي يالئم ٢٢  

حيفظ؛ حىت لو كان نابغةً يف احلفظ، ولو أنَّ شخصاً إذا دعـي إىل  
يفة وإمكانيايت العقلية حمدودة، وأنـا ال  احلفظ يقول أنا ذاكريت ضع

  .فإنَّه لن يستطيع؛ فالبدَّ من نقطة البداية. أستطيع
وبعض الناس يضع عقبات أو يتصوَّر ويتوهَّم وجود عقبات،  

وأحيانا تكون صغرية وهو يضخمها، وأحيانا تكون موجودة لكن 
نقله لو كان عندك مشروع ا: ال يريد أن يتخطَّاها؛ فنقول ملثل هذا

: يف األعمال الفاضلة لغريك إذا كنَت ال تستطيعه؛ أمل يقل النَّيبُّ 
؛ تعني صانعاً يسـتطيع العمـل   )١(»تعني صانعا أو تصنع ألخرق«

  .فتساعده، أو تصنع ألخرق ال حيسن وهو عاجز، فتصنع له

                              
  ).٨٤(، ومسلم )٢٥١٨(رواه البخاري  )١(



  

  ٢٣  كمشروعك الذي يالئم

  األُسُس اليت يقوم عليها املشروع

  :املشروعات تقوم على أسس، من أمهها
  :يد املشروعحتد: أوالً

اختيار املناسب من املشاريع عملية دقيقة حتتـاج إىل تأمُّـل،   
  وسؤال أهل اخلربة؛

  فما األفضل من املشروعات؟
  وما املمكن منها؟

  وما الذي حتتاج إليه األمة من املشاريع؟
أسئلة مهمة يتحتَّم على صاحب املشروع أن جييَب عليها قبل 

  .البدء يف مشروعه
  :والتَّخطيط للمشروعاإلعداد : ثانياً

هذه املرحلة يتمُّ فيها وضع اإلطار العام واخلطـوات الالزمـة   
للمشروع، وأهدافه، وأمهيته، واإلنتاج املتوقَّع له، وخطَّة العمـل،  

  .واإلمكانات الالزمة له
  :تنفيذُ املشروع: ثالثا

بعد حتديد املشروع واالنتهاء من التَّخطيط له يكون البـدء يف  
  .ه من أهم املراحلتنفيذه؛ وهذ

  



  
كمشروعك الذي يالئم ٢٤  

  :تقييم املشروع: رابعا
قد يتعرض املشروُع ملؤثِّرات خارجية، وقد حيصل عليه تطويٌر 
أثناء التَّنفيذ وبعد التنفيذ؛ فالبدَّ من مقارنة النَّتائج النِّهائية مبا كـان  

  .قبل ذلك؛ حىت تعرَف هل جنح املشروع أو مل ينجح



  

  ٢٥  كمشروعك الذي يالئم

  كيف تبدأ مشروعك؟

يأيت عن طريق التَّأَمُّل والتَّفَكُّر والنَّظَر، وقد حتديد املشروع قد 
كنـُت  : (رمحه اهللا -يكون مبشورة أو اقتراح؛ قال اإلماُم البخاريُّ
لو مجعـتم كتابـاً   : عند إسحاق بن راهويه، فقال بعض أصحابنا

فوقع ذلك يف قليب، فأخذت يف مجع هـذا  . خمتصراً لسنن النَّيبِّ 
  .)١()الكتاب

للشافعي رمحه اهللا؛ صنَّفه بناء على طلب من " ةالرسال"كتاب 
  .عبد الرمحن بن مهدي

للشَّوكاينّ رمحه اهللا؛ " نيل األوطار شرح منتقى األخبار"كتاب 
  .ألَّفه بسبب مشورة من شيخه

مثل اإلمـام  : وقد يكون سبب حتديد املشروع كلمةً يسمعها
عن شيخه الذي صار من أئمَّة احلديث؛ يقول  -رمحه اهللا -الذهّيب

وهو الذي حبََّب إيلَّ طلب احلديث؛ فإنه رأى : علم الدِّين الربزايل
، وعن حممد )٢(فأثَّر قولُه يفَّ. خطُّك يشبه خطَّ احملدثني: خطي فقال

كنت ألعب بالكرة وأنا حدث، فوقعت الكـرة  : بن عوف أنَّه قال
  ..قرب املعاىف بن عمران احلمصي، فذهبت ألخذها

  أنت؟ابن َمن : فقال -
                              

  ).١٢/٤٠١(عالم النبالء سري أ )١(
  ).١/٣٦(سري أعالم النبالء  )٢(



  
كمشروعك الذي يالئم ٢٦  

  .ابن عوف بن سفيان: قلت -
أما إنَّ أباك كان من إخواننا، فكان ممن يكتب معنـا  : قال -

  .احلديث والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك
  .صدق؛ هو صديٌق ألبيك: فصرُت إىل أمِّي، فأخربُتها، فقالت

  .وورقفألبستين ثوباً وإزاراً، مث جئُت إىل املعاىف، ومعي حمربة 
حدثنا إمساعيل بن عياش، عن عبد ربه بـن  : اكتب: فقال يل
اطلبوا العلم صغاراً، : كتبت يل أم الدرداء يف لوحي: سليمان، قال

  .تعملوا به كباراً؛ فإنَّ لكلِّ حاصد ما زرع
  فماذا كانت نتيجة هذا املشروع؟

اإلمام، احلافظ، اجملـود،  : (صار هذا الفىت كما قال عنه الذهيب
  ).محص، أو جعفر الطائي احلمصي حمدث

ما كان بالشَّام منـذ  : (رمحه اهللا -وقال اإلمام أمحد بن حنبل
  .)١()أربعني سنة مثل حممد بن عوف

ورمبا تأيت الفكرة ممَّن أقلّ منك شأناً، فال حتقرنَّ ذلك؛ حـىت  
  :ولو كان حيواناً أو حشرة

إقامـة  استفاد من خرب اهلدهد يف  -عليه السالم -فهذا سليمان
مشروع دعوي كبري كانت نتيجته يف النهاية أن قالت ملكة سـبأ  

َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي َوأَْسلَْمُت َمـَع  : كما حكى القرآن عنها
                              

  ).٦١٥-١٢/٦١٣(املرجع السابق : انظر )١(



  

  ٢٧  كمشروعك الذي يالئم

  ].٤٤: النمل[ ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني
وهذا الكسائيُّ من أئمة علم النَّحو املشهورين استفاد من منلة؛ 

 ترمجته أنَّه بدأ يف طلب علم النحو مث صعب عليه فَهمَّ فقد ذكر يف
بتركه، فاضطجع يوماً فرأى منلةً حتمل طعاماً تريد أن تصـعد بـه   
حائطاً؛ كلما صعدت قليالً سقطت، وهكذا حىت صعدت، فأخـذ  

  .درساً من ذلك، فكابد حىت صار إماماً يف النحو
  :أو يأيت املشروع من موقف يتعرض له الشخص

الذي ألََّف كتاَب احمللَّى وبرع يف تعلُّـم   -رمحه اهللا -زمابن ح
الفقه قال عن سبب تعلُّمه الفقه أنَّه شهد جنازةً، فدخل املسـجد،  

قم فصلِّ حتيةَ املسجد، وكان قد : فجلس ومل يركع، فقال له رجل
  .بلغ ستا وعشرين سنة

فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصَّالة على اجلنـازة  : قال -
اجلس، اجلس؛ ليس : لت املسجد، فبادرت بالركوع، فقيل يلدخ

  .وكان بعد العصر. ذا وقت صالة
: فانصرفت وقد حزنت، وقلت لألستاذ الذي ربَّـاين : قال -

  .دلَّين على دار الفقيه أيب عبد اهللا بن دخون
فقصدُته، فأعلمُته مبا جرى، فَدلَّين على موطـأ مالـك،   : قال

قراءيت عليه وعلى غريه حنواً مـن ثالثـة   فبدأت به عليه، وتتابعت 
  .)١(أعوام، وبدأ باملناظرة

                              
  ).١٨/١٩٩(سري أعالم النبالء  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٢٨  

وكذلك سيبويه إمام النَّحو؛ كان إتقاُنه هلذا العلـم بسـبب   
موقف تعرََّض له كان هو نقطة البداية يف مشروعه لعلم النحو، وقد 
كان يف ابتداء أمره يصحب أهل احلديث والفقهاء، وكان يستملي 

  .لحن يوماً، فردَّ عليه قولَهعلى محاد بن سلمة، ف
  !ألطلنبَّ علماً ال تلحنين فيه أبداً: فقال

فطلب النحَو ولزم اخلليل بن أمحد حىت برع يف النَّحو وصـار  
إماماً من أكرب أئمة النَّحو إىل زماننا هذا؛ مع أنَّه عاش اثنني وثالثني 

  .)١(قارب األربعني: سنة فقط، وقيل
ملشروع بدأه غريك، وهذا ال ضري وقد يكون مشروُعك إكماالً 

فيه؛ بل هو إحسان للغري؛ فمن املشروعات اليت تتابع على العمـل  
رضـي اهللا   -عليها عدد مشروع مجع القرآن؛ فقد مجعه أبو بكـر 

  .الناَس على مصحف واحد -رضي اهللا عنه -مث مجع عثمان -عنه
اجملموع شـرح  "يف تأليف كتاب  -رمحه اهللا -وابتدأ النَّوويُّ

لـو  : ، فسكب فيه علمه، وكان كتابه كما قال ابن كثري"املهذب
إال أنَّـه  . قَدََّر اُهللا له إمتاَمه لكان كتاباً يف األحكام مل يؤلَّف مثلُـه 

  .ىل باب الرِّباإومل يتمَّه، ووصل  -رمحه اهللا -توفِّي
فجاء تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ وأكمل ما بدأه النََّوويُّ من باب الرِّبا 

ىل التفليس، مث مرت سنون وقرون حىت جاء الشَّيخ حممد جنيـب  إ
  .فَأََتمَّه -رمحه اهللا -املطيعّي

                              
  ).١٠/١٧٦(البداية والنهاية  )١(



  

  ٢٩  كمشروعك الذي يالئم

جالل الدين احمللي؛ ابتدأ تفسـريه مـن أوَّل   : تفسري اجلاللني
سورة الكهف إىل آخر سورة النَّاس، مث ابتدأ بتفسري سورة الفاحتة، 

  .رمحه اهللا -وبعد أن أََتمَّها توفَِّي
ل الدِّين السُّيوطّي فأكمل تفسَريه فابتـدأ بتفسـري   مث جاء جال

سورة البقرة على هنج جالل الدِّين احمللِّيِّ وانتهى عند آخر سـورة  
  .اإلسراء

ابتدأه العالمةُ حممـد  : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
رمحه اهللا، وانتهى إىل آخر سـورة اجملادلـة، مث    -األمني الشِّنقيطّي

  .رمحه اهللا -ذُه الشيخ عطية حممد ساملأكمله تلمي
 -رمحه اهللا -كان امللك نور الدين زنكي: إكمال فتح القدس

يرجو أن يكون استنقاذ بيت املقدس من النَّصارى الصَّليبيني علـى  
يديه، حىت إنه أعد منرباً عظيماً للمسجد األقصى إذا فتحه، وبـدأ  

متامها، حىت كتب اهللا قبل  -رمحه اهللا -رحلة اجلهاد، غري أنَّه مات
تعاىل استعادة القدس على يدي رجل من أتباعه وهو صالح الدين 

  .رمحه اهللا -األيوّيب
: وقد يشترك أكثر من شخص يف العمل على مشروع واحـد 

عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد اشتركا يف العمل على مجع فتاوى 
خ عبـد  رمحهم اهللا؛ حيث سـافر الشَّـي   -شيخ اإلسالم ابن تيمية

جند ومكة، (مع ابنه لعدد من البلدان  -رمحه اهللا -الرمحن بن قاسم
جلمع خمطوطات ابـن  ) والعراق، وسوريا، ولبنان، ومصر، وباريس



  
كمشروعك الذي يالئم ٣٠  

رمحه اهللا، حىت أخرجا لنا هذا الكتاب العظـيم يف سـبعة    -تيمية
  .وثالثني جملَّداً

  :وقد يكون املشروُع معنويا ال مادِّيا
يف رحلـة   -رضي اهللا عنه -مان الفارسيكما يف مشروع سل

  .البحث عن احلقِّ
وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل الذي رحل إىل الشَّام حبثاً عن 

  .الدِّين احلقِّ حىت اهتدى إىل دين إبراهيم احلنيف



  

  ٣١  كمشروعك الذي يالئم

  ضوابط وتنبيهات عند اختيار املشروع املناسب

  :عند اختيار املشروع املناسب البد من مراعاة ما يلي
  :تغفل اجلانب التََّعبُّديَّ عند اختيارك للمشروعال  -١

عز وجـل، وبالتـايل    -فمحوُر حياة املرء كلِّها هو عبادة اهللا
عز  -فاإلنسان حني يفكِّر يف أي مشروع البدَّ أن يتذكََّر أنَّه عبٌد هللا

  .وجل، وعليه واجُب حتقيق العبوديَّة
هـل  : نفسك ومن هنا فالبدَّ أليِّ مشروع ختطِّطُ له أن تسأل

  أم أبعد؟ -عز وجل -هذا املشروع سيجعلين أقرب إىل اهللا
فكما نضع دراسات جدوى اقتصادية ودراسات جدوى فنِّيَّة، 
ودراسات جدوى اجتماعية للمشروعات اليت نفكِّر فيها، فالبدَّ أن 

  نسألَ أنفَسنا أيضاً ما َجْدَوى هذا املشروع اُألخروّي؟
  .يضرُّه يف اآلخرة ويبعده عن اهللاوالعاقل ال ُيقْبلُ على ما 

حني تكلَّم عن املشروع الـذي   وقد أرشدنا إىل ذلك النَّيبُّ 
فََبيََّن معايَري االختيـار  ! يفكِّر فيه كلُّ شابٍّ، وهو مشروع الزَّواج

: تنكح املرأة ألربـع «: اليت يلجأ إليها من يريد الّنكاح، فقال 
فاظفر بذات الـدين تربـت    ملاهلا، وحلسبها، ومجاهلا، ولدينها،

  .)١(»يداك
                              

  ).١٠/١٧٦(البداية والنهاية  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٣٢  

والبعُد التََّعبُّدّي يف مشاريعنا نغفل عنه كثرياً؛ لذلك البـدَّ أن  
يكون هذا البعُد حاضراً يف أذهاننا عند التَّفكري يف املشروع، وعند 
التفاضل بني املشروعات؛ فجميع مشروعات املسلم الدُّنيويَّـة هلـا   

واج له ُبعٌد َتَعبُّديٌّ يف إعفاف الـنَّفس  بعُدها التَّعبُّدّي؛ فمشروع الزَّ
  .)١(»ويف بضع أحدكم صدقة«وعدم الوقوع يف احلرام 

ومن يفكر يف مشروع اقتصادي؛ كشركة أو مؤسَّسة لتدّر له 
رحباً، وحيصل على الرِّزق احلالل، وال يأكل احلرام، فهذا جانـب  

  .تعبُّديٌّ
اء قناة، أو كعمل صحيفة أو إنش! ومن لديه مشروع إعالمي 

تعريف الناس بواقعهم، وهدف نشر : موقع إعالمي، وله هدف هو
  .الفضيلة وحماربة الرذيلة، فهذا جانب تعبدي

مثل عمل مؤسَّسة خرييَّة لكفالـة  ! ومن له مشروع اجتماعي
األيتام، أو عمل منتدى لألسرة، أو عمل مشروع لصالة األفـراح  

جتماعية فهذه هلا غايُتها واملناسبات أو غري ذلك من املشروعات اال
  .الدِّينيَّة

إذن كُلُّ مشروعاتنا هلا بعٌد تعبُّديٌّ؛ سواء كانت دينيَّةً حمضةً، 
  .أو دنيويَّةً؛ فاإلنسان كما ذكرنا عبٌد هللا يف كلِّ شؤونه

                              
  ).١٤٦٦(، ومسلم )٥٠٩٠(رواه البخاري  )١(



  

  ٣٣  كمشروعك الذي يالئم

مراعاةُ اإلمكانات املتاحة واملتوقَّعة مث حتديد املشـروع   -٢
  :بناًء على مقدارها

ضخماً بينما اإلمكانات املعدَّة له متواضعة  فال يكون املشروُع
: جدا؛ إذ البدَّ أن يكون املشروُع ممكَن احلصول والتَّحقيق؛ فمـثالً 

عندما نريد إقامةَ عمل جتاريٍّ جيب أن تنظر كمَّ املال الذي ميكنك 
توفريه هلذا العمل التِّجاريِّ، مث حدِّد حجَم هذا العمل بنـاء علـى   

  .مقدار هذا املال
و عندما تريد البحثَ عن وظيفة فانظر مـا هـي الشَّـهادة    أ

الدِّراسية اليت حتملها واخلربات العملية اليت تتمتع هبا، مث على ضوء 
  .ذلك حدِّد نوعيَّة ومرتبةَ الوظيفة اليت تسعى هلا

فربَّما حتدِّد لنفسك مثالً أن حتفظَ كلَّ يوم ربَع حـزب مـن   
تتجاوز أربعة أسطر، أو حتدِّد  القرآن، وأنت قدرُتك على احلفظ ال

خطةً وبرناجماً لعمل عشر رحالت، وأنت ال متلك املالَ الكـايف إال  
  !لرحلتني فقط

ويف املقابل جيب احلذُر من إهدار أو جتميد املوارد واإلمكانات 
املتاحة واالنشغال مبشاريع متواضعة جدا مع إمكان القيام بـأكثر  

ن شخص أن يقرأ يف كل يوم ربع ساعة كما لو أنَّنا طلبنا م... منها
التََّعلُّق مبشاريع خيالية أو االنشغال مبشـاريع   –فقط؛ فكال األمرين

  .َمْضَيَعةٌ للوقت وإهداٌر للطَّاقات -متواضعة
واملشروع املالئم هو ذلك املشروع الذي يسـتخرج الطَّاقـةَ   



  
كمشروعك الذي يالئم ٣٤  

ن الكامنةَ ويعني على استخدام املوارد املهملة عند الشخص، وتكو
اكلفـوا مـن األعمـال مـا     «: ممكنةَ التَّطبيق، وكما قـال  

؛ أي َتَحمَّلوا من العمل ما تطيقونـه علـى الـدَّوام    )١(»تطيقون
  .)٢(والثَّبات؛ ال تفعلونه أحياناً وتتركونه أحياناً
: أنَّه قـال  -رمحه اهللا -ُيحكَى عن اخلليل بن أمحد الفراهيدّي

عروض وهو بعيد الفهم، فأقام مـدَّةً  كان يتردَُّد إيلَّ شخص يتعلَّم ال
  .ومل يعلق يف خاطره شيء منه

  :قَطِّع هذا البيت: فقلت له يوماً
 وجـاوزه إىل مـا تســتطيع     إذا مل تستطع شـيئا فدعـه  

فشرع معي يف تقطيعه على قدر معرفته، مث هنض ومل يعد جييء 
  .)٣(إيلّ، فعجبت من فطنته ملا قصدته يف البيت مع بعد فهمه

  :اعرف ما يناسبك من املشروعات -٣
قَْد َعِلَم كُلُّ فاملشروعات متنوعة وكثرية؛ فخذ ما يناسبك؛ 

 َوِلكُلٍّ وِْجَهـةٌ ُهـَو ُمَولِّيَهـا   ، ]٦٠: البقرة[ أَُناسٍ َمْشَرَبُهْم
؛ فتحديد املشروع الذي يناسب ويالئم الشَّـخَص  ]١٤٨: البقرة[

النِّيَّة الصَّاحلة واالستعانة بـاهللا  من أََهمِّ األمور لنجاح املشروع بعد 
  .تعاىل وطلب توفيقه

                              
  ).١٠٠٦(رواه مسلم  )١(
  ).٢/٦٨(السندي على النسائي حاشية  )٢(
  ).٢٤٨-٢/٢٤٧(وفيات األعيان  )٣(



  

  ٣٥  كمشروعك الذي يالئم

ومعرفة الشَّخص ملا يصلح له من األمـور املهمـة؛ فلـيس    
عليـه   -بالضَّرورة أن تكون ماهراً يف كلِّ شيء؛ لقد علم يوسف

قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى من نفسه القدرةَ على الوالية فطلبها؛  -السالم
؛ بينما منعها النيبُّ ]٥٥: يوسف[ ي َحِفيظٌ َعِليٌمَخَزاِئنِ الْأَْرضِ إِنِّ

 رضي اهللا عنه -أبا ذر.  
يتميَّز بعضهم عن بعض يف أشياء  وهؤالء صحابة رسول اهللا 

متعدِّدة؛ فمنهم من َتَميََّز باجلهاد، ومنهم َمْن َتَميََّز بالعلم، ومنهم من 
  .البذل والعطاء، وهكذاَتَميََّز ببعض فنون العلم، ومنهم َمْن َتَميََّز ب

جيب أن يكون املشروُع الذي تسعى لتحقيقه مناسـباً   -٤
   :للزَّمن الذي قدَّرَته إلجنازه

ألنَّ من أخطر مقاتل املشروعات اجليِّدة عدم وجود الوقـت  
الكايف إلجنازها؛ كمن يريد أن حيصل على الشَّـهادة اجلامعيَّـة يف   

  .عد َتَخرُّجه من الثَّانويةختصُّص الطِّبِّ مثال خالل عام واحد ب
ومن ذلك أيضاً َمن يسرف ويبذِّر يف إعطاء األوقات الواسـعة  
جدا للمشروعات اليت ميكن إجنازها يف أقل من ذلك؛ كمن ميكنـه  
التخرج من اجلامعة مثال خالل أربع سنوات ولكنه مياطل ويسوِّف 

  !ويتأخر؛ فال حيقق هذا املشروع إال يف مثان سنوات
  .من ميكث عشر سنوات لتحقيق مشروعه يف الزواجوكذلك 

وليس هناك خسارة أشد من خسارة الوقت؛ وهي خسارة ال 
ميكن تعويضها، وللزمن قيمة تتضاءل أمامها قيمة املال والـدِّرهم  



  
كمشروعك الذي يالئم ٣٦  

  .والدينار يف نظر أصحاب العقول الرَّاجحة والبصائر النَّافذة
 جيب أن يكون هدف املشروع الذي تسعى لتحقيقـه  -٥

  :هدفاً مشروعاً
فاملشروعات املمكنة كـثرية، وال تضـيق احليـاة إال علـى     

عمال وهـو يف بطـن    -عليه السالم -العاجزين، ومل يعدم يونس
احلوت؛ إذ كان من املسبِّحني؛ ولكن من املشروعات ما جيـوز أن  
يتصدَّى اإلنسان لتحقيقه وإجنازه، ومنها ما ال جيوز له أن يسعى له 

السَّعُي لكسب املال وتنمية الثَّروة للتَّمتُّع بطيِّبـات  أو يفكر فيه؛ ف
احلياة واإلنفاق يف وجوه الربِّ مشروع ممكن لكلِّ َمن بذل جهَده يف 

كن أن يكون عن طريق مشروع كتجارة، أو زراعة، ذلك، ولكن مي
أو صناعة، وميكن أن يكون عن طريق الغش، والرِّشوة، واالحتيال، 

  !والرِّبا، واملخدِّرات؛ لكن أين الثَّرى من الثَُّريَّا
األولُ َجَمَع مالَه من احلالل؛ فهو سعادة له يف الدنيا، وجناة له 

َجَمَعه من احلرام فهو شقاٌء له  يف اآلخرة إن أحسن إنفاقَه، واآلخُر
  .يف الدُّنيا وجحيم وعذاٌب يف اآلخرة

من يريد أن ينجح يف الدِّراسة باجلدِّ واالجتـهاد  .. ومثال آخر
واملثابرة واالعتماد على النَّفس بعد التََّوكُّل على اهللا ودعائه واللُّجوء 

ل إليه، ويف مقابله من يريد أن ينجح ولكـن بـالغشِّ واالحتيـا   
  .واالعتماد على زمالئه

ومن املشروعات املذمومة ما خيطِّط له البعُض بأن يكون فنَّاناً، 



  

  ٣٧  كمشروعك الذي يالئم

  .أو ممثِّالً، أو مطرباً
ال أريد من الدُّنيا سوى أن أنال جائزة أفضـل  : يقول أحدهم

هذا ُجلُّ هدفه من احلياة؛ يعيش وميوت !! موسيقار، مث أرحل عنها
  .ملشروعليحقَِّق هذا اهلدف ويكمل هذا ا

واملقصوُد أن يكون املشروُع مندجماً يف اهلدف األمسى واألكرب 
الذي حييا املسلم من أجله على هذه األرض؛ أال وهو الفوز برضوان 

  .تبارك وتعاىل -اهللا
رجل طَلََبْت زوجُته منه الطَّالَق ألنَّ َتَخصَُّصه الدَّقيَق كـان يف  

وضوع بتفاصيله يف كـلِّ  وكان مصرا على فتح امل!! علم الصَّراصري
  .زيارة عائليَّة يقومان هبا؛ فلم َتُعْد تطيق ذلك

  :جيب أن يكون املشروُع حمدَّداً واضحاً -٦
ال غموض فيه وال لبس؛ ألنَّ عدَم حتديـد اهلـدف أو عـدَم    
وضوحه جيعل اإلنسانَ غَري قادر على الوصول إىل ما يريد، أو عدم 

  .معرفة ما يريد
عندي ستة من اخلـدَّام  ): "ريدير كلينج(ني يقول أحد الغربيِّ

ماذا؟ : األوفياء عنهم أخذت كل ما أعلم من العلوم، وهذه أمساؤهم
  ".ملاذا؟ مىت؟ كيف؟ أين؟ من؟

  ماذا تريد من هذا املشروع؟
  ملاذا تريد هذا املشروع؟



  
كمشروعك الذي يالئم ٣٨  

  مىت سيبدأ املشروع؟ ومىت سينتهي؟
  .كيف؟ اآلليات والوسائل لتحقيق املشروع

  ام هذا املشروع؟أين ُيق
  من الذين ستحتاجهم لتستعني خبرباهتم؟

ماذا؟ وملاذا؟ ومىت؟ وكيف؟ وأين؟ : وهكذا تكون هذه األسئلة
  .ومن؟ من األدوات املهمَّة جدا يف الوصول إىل النَّتيجة

فالذي يريد إجياَد بديل لعمله الوظيفّي حيتاج أن خيطِّطَ كـثرياً  
 قراءة، وسـعة اطـالع، وحبـث،    وبإتقان، وقد حتتاج املسألةُ إىل

  .واستشارة؛ حتَّى يصلَ إىل حتديد واضح ملا يريد
فمثالً من يريد أن يتخرَّج من اجلامعة لكنَّه مل حيدِّد أّي ختصُّص 
يريد، وال يف أي جامعة سيدرس، وال مىت سيكون ذلك، فمثل هذا 

  .يصعب عليه الوصول؛ لعدم حتديده اهلدف
مله الوظيفّي ويقف عند هذا فقـط،  وكمن يريد إجياَد بديل لع

أو يريد السَّفََر فقط دون أن حيدِّد وجهَته أو طبيعةَ العمـل الـذي   
  .يسعى لتحقيقه يف سفره

ولكنَّك ال حتـدِّد الكتـَب الـيت    ). أقرأ(أريد أن : ربَّما تقول
أريد أن أعمل أنشطةً اجتماعيةً أو خرييَّةً، ومل : ستقرؤها، أو تقول

شطةَ هل هي االشتراك يف رعاية األيتام، أم حتفـيظ  حتدِّد هذه األن
  .القرآن، أم اجلهود اإلغاثيَّة، أم غري ذلك



  

  ٣٩  كمشروعك الذي يالئم

البدَّ من وضوح املشروع، وحتديده بدقَّة؛ حىت ال خيتلط بغريه 
ويتعذَّر حتقيقُه والسَّعُي له، ومن وضوح اهلدف أن تتخيَّلَ أكَرب قدر 

  .حاصلٌ بني يديك ممكن من تفاصيله كأنَّه ُمْنَجٌز متحقٌِّق
جيب أن يكون املشروع الذي تسعى لتحقيقه حمتاجـاً   -٧

  :إليه، وأوىل من غريه
فقد يكون اإلنسانُ يسعى ألهداف تتوفَّر فيها مجيع الشُّـروط  
السَّابقة؛ لكنَّه ال حيتاج إليها؛ بل حاجته ملشروعات أخرى أكثـر  

َم أجازته، وهو إحلاحاً؛ كمن يريد أن يبين له استراحة يقيم فيها أيا
  .مل َيْبن منـزالً سكنيا يقيم فيه طوالَ العام

كجمـع الطَّوابـع   : وهناك مشروعات ال فائدة منها وال مثرة
  .والعمالت مثالً

وقـراءة اجمللَّـات   .. ككرة القـدم : وهناك مشروعات مباحة
  .والرَّسم املباح.. والرحالت.. وزيارة األصدقاء.. والدَّوريَّات

كتعلُّم السِّباحة والرَّمـي وغـري   : ت مستحبَّةوهناك مشروعا
  .ذلك

  .وهناك مشروعات واجبة كالزَّواج يف بعض األحيان
وهكذا فالبد لإلنسان من ترتيب أولويَّاتـه، واالخـتالل يف   

  .األولويَّات جيعله يقدِّم ما حقُّه التَّأخري، ويؤخُِّر ما حقُّه التَّقدمي
 أن يقضي حياته يف توافه ورمبا متادى احلال مبن هذه صفته إىل



  
كمشروعك الذي يالئم ٤٠  

األمور وصغارها، بينما كان ميكن أن يعمل غري ذلك، ويترك أثـراً  
  .بل آثاراً يناله نفُعها وينال غريه يف الدنيا واآلخرة

 فال تقنع مبـا دون النجـوم     إذا غامرَت يف أمـر مـروم  
فاإلنسانُ الُبدَّ أن يكون يف حتديد مشاريعه والسَّعي لتحقيقهـا  

طموح ونفس َتوَّاقة ملعايل األمور؛ فاحلياةُ حمدودة، والفرص صاحَب 
قد ال تتكرر، ومن قضى أوقاته ومضت حياته يف االشتغال بتوافـه  
األمور وصغارها عاش يف قاعها، ومل يتسنَّ له الرُّقـّي إىل ذراهـا   

  .وقممها
إنسان يتمتَّع بذكاء عال جدا، ويتخرَّج من الثانويـة  .. فمثالً
تاز، ولديه قدرات أن يواصل دراسته حىت حيصـل علـى   بتقدير مم

شهادة الدُّكتوراه؛ لكنَّه يرضى مبا حتقق له يف الثانوية ويبحث له عن 
وظيفة حمدودة؛ فهو هبذا قد قتل قدراته وَوأََد إمكاناته، والسبُب أن 

  .أهدافَه متواضعةٌ وطموحه حمدوٌد
م أمرها أن يكت: من عوامل النجاح يف حتقيق املشروعات -٨

   :والعمل لتحقيقها عمَّن ال حاجةَ إىل علمه هبا
استعينوا علـى قضـاء حـوائجكم    «: وكما ورد يف األثر

، ومن َعَجَز عن حفظ سرِّه فال يلوم غريه إذا أفشاه، )١(»بالكتمان
وكم من املشروعات ضاعت وفشل يف حتقيقها أو سرقت بسـبب  

  .إفشاء أسرارها
                              

  ).١١٨٦(رواه الطرباين يف املعجم الصغري  )١(



  

  ٤١  كمشروعك الذي يالئم

  : ادرةـاملب -٩
در، وإن عزمَت فثابر، واعلم أنَّه ال يدرك املَفاخَر إن مهمَت فبا

َمن رضي بالصَّفِّ اآلخر؛ فليبادر املسلم مبا يستطيع قبل أن حيـال  
  :بينه وبني ما يشتهي

 فإن فساد الرأي أن تتـرددا   إذا كنــت ذا رأي فكــن ذا 
 فإن فساد العـزم أن يتقيـدا    وإن كنت ذا عـزم فأنفـذه   

بادروا «: قال رسول اهللا : ريرة رضي اهللا عنه قالعن أيب ه
فقرا منسيا، أو غىن مطغيـا، أو  : باألعمال سبعا هل تنتظرون إال

مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا جمهزا، أو الدجال فشـر  
  .)١(»غائب ينتظر، أو الساعة؟ فالساعة أدهى وأمر

 رفك قيموعدلك مقبول وص  فبادر إذا مـا دام يف العمـر   
ففي زمن اإلمكـان تسـعى     وجد وسارع واغتنم زمـَن  

  .بادر؛ إذ ربَّما ذهب الوقُت املناسُب لعرضها
من شروط حتقيق املشروع وضُع خطَّة عمليَّة للوصول  -١٠

فاملشروع مهما كان عظيماً وممكناً ومشروعاً وحمدَّداً مـا مل  : إليه
يبقى أفكاراً وآماالً فقط؛ أمَّـا حتقُّقُـه يف   يبيَّن سبيلُ الوصول إليه 

  .الواقع فالبدَّ له من خطَّة توصل إليه
  .وهذا هو مفترق الطريق بني اجلادِّين واهلازلني يف احلياة

                              
  .وحسنه) ٢٣٠٦(رواه الترمذي  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٤٢  

اهلدف عند أهل اجلّد والعزائم مبجرَّد أن يتحدَّد يتبعه الـتَّفكري  
د والقرب واإلعداد لكيفيَّة حتقيقه والوصول إليه، وما هو مدى البع

منه، وما هي العوائق املوجودة يف الطَّريق أو اليت يتوقَّع حصـولُها؟  
  وكيف ميكن جتاوُز هذه العوائق والتََّغلُّب عليها؟

أمَّا أهل التَّسويف والبطالة فما أكثر األهداف اخلياليَّة عندهم؛ 
ولذا تراهم ال خيطون خطوةً واحدةً يف سبيل حتقيقها؛ فَمن يضع له 

مثل بناء منـزل خالل سنتني، فالبدَّ له من وضع خطَّـة   مشروعاً
للوصول إىل هذا اهلدف تشتمل على توفري املبالغ املاليَّة والبحث عن 
األرض املناسبة، ووضع التَّصاميم اهلندسيَّة اللَّازمة، والتعاقـد مـع   
املقاول، وشراء االحتياجات، وحتديد مجيع هذه اخلطوات بالدِّقَّـة  

  .والتَّفصيل
وهذا خيتلف عمَّن يريد أن يبين منـزالً سـكنيا فقـط، مث ال   

  .يفكِّر يف شيء بعد ذلك
ومن وضع له مشروع تأليف كتاب مثالً فالبدَّ له من حتديـد  
موضوعه، مث االطِّالع اَألوَّيلّ على مصادره، مث وضع خمطَّـط لـه   

  .حيتوي على أبوابه وفصوله مباحثه ومسائله وأمثلته وغري ذلك
ن التَّخطيط للمشاريع التِّجارية عمل جدوى اقتصادية هلـا؛  وم

وهي عبارة عن عملية مجع املعلومات عن مشروع مقترح، ومن مثَّ 
  .حتليلها ملعرفة إمكانية تنفيذه وتقليل املخاطر ورحبية املشروع

وبالتايل جيب معرفة مدى جناح هذا املشـروع أو خسـارته   



  

  ٤٣  كمشروعك الذي يالئم

  .مقارنة بالسوق احمللي واحتياجاته
ومن هنا جيب عمل دراسة للسوق احمللي من حيث احتياجاته 

  .ومتطلباته
فكلُّ مشروع من مشروعات الدُّنيا والدِّين حيتاج ليتمَّ تنفيـذه  
إىل دراسة وختطيط وحتديد لألهداف والوسائل، مث يتبع ذلك توزيع 
للمهمَّات واألولويَّات واألدوار، وتنظيم األعمال اليت مـن شـأهنا   

  .طط والدِّراسات النَّظَريَّة إىل واقع وعملحتويلُ اخل
أهل الغلو واإلفراط الذين أغرقوا يف التَّنظري والتَّخطيط حىت مترَّ 
  .األيَّام والشُّهور بل والسَّنوات وهم ما زالوا يف ختطيطهم ودراساهتم

الذين أمهلوا األخذ باألسباب فـأمهلوا  : أهل التفريط واإلضاعة
ة املتأنِّية اليت تسبق العمـل والتَّنفيـذ، فقامـت    التَّخطيطَ والدِّراس

  .مشروعاهتم على الفوضى والتََّخبُّط
   :املرونة -١١

له حدود دنيا، وله حدود : املشروع جيب أن يكون مرناً؛ أي
ُعليا؛ وذلك كأن خيطِّطَ أحُدنا ألن يقرأ يف اليوم ما بني ساعتني إىل 

  .مخسة وهكذا أربع ساعات، أو يزور ثالثة من اإلخوة إىل
بعد إجناز اخلُطَّة، وتوفري االحتياجات، وحتديد زمـن   -١٢

التَّنفيذ، يكون العمل على تنفيذ اخلطَّة من أجـل الوصـول إىل   
  :اهلدف



  
كمشروعك الذي يالئم ٤٤  

سيواجه اإلنسان أثناَء تقدُّمه حنو هدفه كثرياً من العقبات الـيت  
قد تستدعي منه تعديلَ خططه، والنظر يف أهدافه املرحليَّـة الـيت   

  .صله للهدف الرَّئيسّيتو
كن صلباً وقادر على  :اإلصرار على إكمال املشروع -١٣

مواصلة السَّري يف مواجهة الصِّعاب والعقبات للوصول إىل النَّجاح، 
  .حىت وإن كنَت تلقَّيَت من قبل صدمةً كبرية

ــى اإلحلــاح    وإذا أحلَّ عليك خطٌب ال هتن واضــرب عل
بعت طست أمي بسـبعة  : اج أنَّه قالروي عن شعبة بن احلجَّ

  .؛ وذلك لتحقيق مشروعه يف طلب احلديث)١(دنانري
ويروى أن معني والد حيىي بن معني احملدِّث الكبري خلَّف البنه 

فأنفقه كلَّه على احلديث، حىت مل يبق ) أي مليون(ألف ألف درهم 
  .)٢(له نعل يلبسه

: رمحه اهللا أنَّه قالوروي عن احلافظ حممد بن سلَّام البيكندّي 
  .)٣(أنفقُت يف طلب العلم أربعني ألفاً، وأنفقت يف نشره أربعني ألفا

فعليك باالستمرار واإلصرار، وال متنعك ضعُف اإلمكانات من 
  :البدء أو املواصلة

 فالعمر ميضي والسُّنون ثـوان   واصل مسـريَتك ال تقـف   
                              

  ).٧/٢٢٠(سري أعالم النبالء  )١(
  ).١١/٧٧(سري أعالم النبالء  )٢(
  ).١٠/٦٣٠(املرجع السابق  )٣(



  

  ٤٥  كمشروعك الذي يالئم

   :إلمتام املشروع فرحةٌ خاصَّةٌ -١٤
ابتدأ يف تـأليف   -رمحه اهللا -ذا احلافظ ابن حجر العسقالينّفه

هـ ٧١٨كتاب يشرح فيه صحيح البخارّي، وابتدأ يف الشَّرح سنة 
  .هـ٨٤٢وانتهى منه 

عمل وليمةً عظيمةً يـوم َخـْتم   " فتح الباري"وملا أمتَّ الكتاَب 
  .الشَّرح

يعهد وكان يوماً مشهوداً مل : (قال تلميذه السَّخاوّي رمحه اهللا
.. أهلُ العصر مثله، مبحضر من العلماء والقضاة والرؤساء والفضالء

وقال الشُّعراء يف ذلك فأكثروا، وفرق علـيهم الـذََّهَب، وكـان    
  .)١( )ديناراً ةمخسمائاملصروف يف الوليمة حنو 

                              
  ).٢/٧٠٢(شيخ اإلسالم ابن حجر اجلواهر والدرر يف ترمجة : انظر )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٤٦  

  أسباُب فشل املشروعات

لكي حنكم على مشروع ما بالفشل فالبدَّ من حتقيق األسباب 
  :و بعض منها، وهيالتَّالية أ
  : اليأس واالستسالم -١

فأخطر ما يهدِّد جناح املشروع سـرعة اليـأس واالستسـالم    
  .للعقبات

إن اليأس يساوي االنتحار، واملؤمن احلقيقي ال ييأس من رمحه 
اهللا تعاىل، وال ينكسر أمام جتارب الفشل؛ بل يأخذ منـها عـدَّة   

مق، وبصرية أعظم؛ فهذا وذخرية ملواصلة املسري حنو أهدافه خبربة أع
قضى عمره الختراع ماكينة اخلياطة قرابة عشرين " سينجر"املخترع 

  .سنة يفكر يف قطعة هلذه املكينة
فإيَّاك أيُّها الشَّاب أن تتخلَّى عن األمل، وأن تستسلم للشُّعور 

  .باليأس واهلزمية
يرشد إىل املبادرة بالعمل والنَّشاط فيه ونبـذ   وها هو النَّّيب 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم «: اليأس والتَّواكل حىت آخر حلظة
فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسـها   -النَّخلة الصَّغرية -فسيلة
: وروى ابن جرير عن عمارة بن خزمية بن ثابت قـال . )١(»فليفعل

                              
  .، وصححه األلباين)١٢٥٦٩(رواه أمحد  )١(



  

  ٤٧  كمشروعك الذي يالئم

مـا مينعـك أن   : يقول أليب رضي اهللا عنهمسعُت عمر بن اخلطاب 
  تغرس؟

  .خ كبري أموت غداًأنا شي: فقال له أيب
  أعزم عليك لتغرسها؟: فقال له عمر

  .)١(فلقد رأيت عمر بن اخلطاب يغرسها بيده مع أيب
  :التََّشتُّت -٢

إنَّ من أسباب الفشل يف حياة اإلنسان العمليَّة وضياع مشاريعه 
العظيمة أو ضعف قيمتها العمليَّة وأثرها يف حياة الناس، هو تشتُُّت 

عديدة ربَّما كان الواحُد منـها حيتـاج إىل أن   اإلنسان يف مشاريع 
يتكاتف الكثريون يف جهودهم من أجل إجنازه، فكيف بالواحد لو 
أراد أن ينهَض به مبفرده، فكيف لو شـئت جهـده الفـردّي يف    

  .مشروعات عديدة
 حريان ال ظفٌر وال إخفـاق   ومشتَّت العزمـات يقضـي   

البـدء يف  : اَم املشـروعات ولذلك فمن العوائق اليت قد متنع إمت
أكثر من مشروع كبري يف نفس الوقت، وقد يكون من أمثلة ذلك 

رمحه اهللا؛ حيث عمل يف أكثـر مـن    -ما فعله الشيخ أمحد شاكر
  :عمل ضخم يف نفس الوقت

فشرع يف حتقيق مسند اإلمام أمحد، مث شرع يف حتقيق سـنن  
                              

  ).٩١٣٦(كنـز العمال  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٤٨  

يف اختصار الترمذي، مث شرع يف حتقيق صحيح ابن حبان، مث شرع 
... وحتقيق تفسري ابن كثري، مث شرع يف حتقيق احمللى البـن حـزم  

  .فكانت النتيجة عدم إمتامه أيا منها
  :العجز والكسل -٣

فكم من مطلب عظيم حال دونه كسلُ صاحبه وعجُزه؛ وهلذا 
اللهم إين أعوذ بك من «: يتعوَّذ باهللا منهما يف دعائه كان النَّيبُّ 

  .)١(»العجز والكسل
من االستسالم هلذا الدَّاء العضال، وأشار إىل أنَّه  وحذَّر النَّيبُّ 

: من أسباب الضَّعف اليت تدخل على َمن عمل شيئاً أو أراده؛ فقال
احرص على ما ينفعك، واستعن باهللا، وال تعجز، وإن أصـابك  «

قدر اهللا، : لو أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: شيء فال تقل
  .)٢(»تفتح عمل الشيطان" لو"فإن . وما شاء فعل

 عزَّ املعيشة دون أن ُيشقى هلـا    الذل يف دعة النفوس وال أرى
من تعطل وتبطـل انسـلخ مـن    : ويقول الرَّاغب األصفهاينُّ

  .)٣(وصار من جنس املوتى -بل من احليوانية -اإلنسانية
 إيَّاك والكسل والضَّجر؛ فإنَّك إن كسلت مل تؤدِّ حقًّا،: وقيل

  .وإن ضجرت مل تصرب على احلقِّ
                              

  ).٢٧٠٦(، ومسلم )٢٨٢٣(رواه البخاري  )١(
  ).٢٦٦٤(رواه مسلم  )٢(
  ).٢/٢٩٣(فيض القدير  )٣(



  

  ٤٩  كمشروعك الذي يالئم

 وساق إليها حني أنكحها مهرا   إنَّ التَّواين أنكح العجـز بنتـه  
 فغايتكما ال شك أن تلدا الفقرا   اتكـي : فراشا وطيئا مث قال هلا

  :قال آخر
 جهد النفوس وألقوا دونـه األزرا    دببت للمجد والساعون قد بلغـوا 
 وعانق اجملد من أوىف ومن صـربا    فكابدوا اجملد حىت مـل أكثـرهم  
 لن تبلغ اجملد حىت تلعـق الصـربا     ال حتسب اجملد مترا أنـت آكلـه  

أنَّ غَريك سعى إىل اجملد هبمَّة عالية وأنـت خلمولـك   : واملعىن
  !تسعى متكاسالً وتدبُّ دبيَب الشَّيخ اهلرم؛ فكيف تنال اجملَد؟

  :التَّأجيل والتَّسويف -٤
املهاّم املطلوبة إىل مواعيد أخـرى، ورمبـا   التأجيل هو تأخري 

  .نسياهنا إىل األبد
  .؛ فإهنا من جند إبليس"سوف"أنذرتكم : قال بعض السلف

 إىل غد إن يوم العاجزين غـد    وال أدخر شغل اليوم عن كسل
إذا وضعت اهلدف فال تؤجِّل االنطالق، وابدأ فورا، ولن تصل 

  .يف التَّأجيل إىل حتقيق ما تريد طاملا أنَّك تستمرُّ
 إنَّ املىن رأُس أموال املفـاليس    واترك مىن النَّفس ال حتسبه يشبعها

إهنا حجة العاجز الكسول الذي ال يريد أن يعمل شيئاً، فيعلِّل 
  .نفسه بفراغ الغد، وهو يعلم أنَّ لكل يوم شغله

واطرح سوف وحىت فهمـا داء    انتبه من رقدة الغفلة، فـالعمر  



  
كمشروعك الذي يالئم ٥٠  

وتأجيل القيام مبشروعاتك يؤدِّي إىل أن يقوم هبا غُريك، ويأخذ 
زماَم املباَدرة منك، وأقلّ ما يف ذلك من اخلسارة أن يظفر غـُريك  

  .باألجر يف أعمال اآلخرة
  :إساءة التَّعامل مع األوقات -٥

إن أخطَر مشكلة تواجه األمم واألفراد هي مشـكلة ضـياع   
احلياة، وكلُّ فائت قد يستدرك إال  األوقات؛ إذ إن ذلك يعين ضياَع

فائت الزََّمن؛ ولذلك البدَّ أن ندرك أنَّ الوقَت ال يتوالد، وال يتمدد، 
وال يتوقف، وال يرجع للوراء؛ بل لألمام دائماً، ولـذا فـإنَّ أولَ   
شروط النَّجاح يف احلياة االستفادة من الوقت، والزَّمُن يف احلقيقة ال 

إلنسان؛ حىت وإن كثرت يف كتاباهتم عبارة ميكن أن يدار من قبل ا
؛ إذ إنَّ الزمَن يتحرَّك بقدر اهللا، ولكن الذي ميكن أن "إدارة الوقت"

  .يدار هو استغاللنا للوقت أثناء جريانه
وقد كثرت النُّصوص واآلثاُر يف التَّحذير من ضياع األوقات؛ 

يـاة؛  فضالً عن أقوال احلكماء والعلماء وأصحاب التَّجارب يف احل
الصـحة،  : نعمتان مغبون فيهما كـثري مـن النـاس   «: قال 

  .)١(»والفراغ
إنِّي ال حيلُّ يل أنِّـي أضـيِّع   : يقول ابن عقيل احلنبلّي رمحه اهللا

ساعة من عمري، حىت إذا تعطل لساين عن مـذاكرة ومنـاظرة،   
وبصري عن مطالعة، أعملُت فكـري يف حـال راحـيت، وأنـا     

                              
  ).٦٤١٢(رواه البخاري  )١(



  

  ٥١  كمشروعك الذي يالئم

  .)١(منطرح
ينبغي لإلنسان أن يعرف شرف : رمحه اهللا -زّيوقال ابُن اجلو

زمانه وقدر وقته؛ فال يضيِّع منه حلظةً يف غري قربة، ويقـدم فيـه   
  .)٢(األفضل فاألفضل من القول والعمل

  :الفوضويَّةُ يف العمل والتَّخطيط -٦
واملراُد بالفوضويَّة اختالطُ األمور واضطراب النِّظام العاّم حلياة 

وسلوكه وأولويَّاته؛ فالشَّخص الفوضوّي ضـائع  اإلنسان وتفكريه 
األهداف، مهمل األعمال، ارجتايل، ال ختطيط له، متخبِّط ال نظـاَم  
حلياته؛ يبدأ يف هذا العمل مث يتركه، ويشرع يف هذا األمر وال يتّمه، 

  .ويسري يف هذا الطريق مث يتجّنبه، ويأخذ يف هذا املشروع مث ميلّه
 حىت إذا فات أمر عاتب القدرا   تهوعاجز الرأي مضياع لفرص

  .إنه مولٌع بإفساد أمره من حيث ال يدري
  :ضعف احلافز -٧

سواء كان احلافُز داخليا من نفس الشَّخص أو خارجياً كـأن  
يكون من حيفزه وحيمسه باستمرار، وإنَّ انعداَم احملفِّـز يـؤدِّي إىل   

ه القضيَّة يكون الفتور واالنقطاع يف كثري من املشروعات، وحلُّ هذ
  .بالتَّواصي والتَّناصح

                              
  ).٤/٣٦(شذرات الذهب  )١(
  ).٥٧(صيد اخلاطر  )٢(



  
كمشروعك الذي يالئم ٥٢  

دفـع إيلَّ أيب  : روي عن علّي بن عاصم حافظ العراق أنَّه قال
اذهب؛ فال أرى لك وجهاً إال مبائة ألـف  : مائةَ ألف درهم، وقال

  .حديثاً
ففي مثل هذه املقولة حافز قوّي له للقيام مبشـروعه، وأقـوى   

َوَمْن ُيرِْد : آلخرة؛ قال تعاىلحافز ابتغاء األجر ووجه اهللا والدَّار ا
ثََواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيرِْد ثََواَب الَْآِخَرِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي 

  ].١٤٥: آل عمران[ الشَّاِكرِيَن
  :ضعُف املتابعة واملراقبة -٨

اماً؛ وهذا ممَّا يؤدِّي إىل تأخري الشُّروع والتَّباطؤ فيه، أو إيقافه مت
  .ألنَّ الشَّخَص يكون هو احلكم واخلصم يف املشروع

  :ضعف االستشارة -٩
ممَّا يؤدِّي إىل نوع من االستقالليَّة تؤدِّي إىل جنوح وَشطَحات 

  .فكريَّة أو سلوكيَّة
  :ضعف الثِّقَة بالنَّفس -١٠

أو الشعور بالعجز وأنه ال يستطيع أن يفعل شيئاً؛ ممَّا جيعل فيه 
رضـي   -التِّكاليَّة على الغري وترك العمل؛ فعن ابن عباسنوعاً من ا
: قلت لرجل من األنصـار  ملَّا توفِّي رسولُ اهللا : قال -اهللا عنهما

  .؛ فإنَّهم اليوَم كثٌرييا فالن هلمَّ فلنسأل أصحاَب النَّيبِّ 
واعجباً لك يا ابن عبَّاس؛ أترى النَّاس حيتاجون إليـك،  : فقال



  

  ٥٣  كمشروعك الذي يالئم

  .من ترى ب النيب ويف الناس من أصحا
  .فترك ذلك، وأقبلت على املسألة

فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسـد  
ردائي على بابه، فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فـرياين  

ما جاء بـك؟ أال أرسـلَت إيلَّ    يا ابَن عمِّ رسول اهللا : فيقول
  .فآتيك

  .فأسأله عن احلديث. ال، أنا أحقُّ أن آتيك: فأقول
: فبقي الرجل حىت رآين وقد اجتمع الناس عليَّ، فقـال : قال

  .)١(كان هذا الفىت أعقلَ منِّي
  :العجلة وعدم التَّأَنِّي -١١

فما تكاد ختطر يف باله فكرة مشروع حىت يالحظ بعد فترة بأنَّ 
  .مشروعه غري صحيح وكان األوىل غريه

  :عدم توازن الشَّخصيَّة -١٢
جيعله يتذبذب كثرياً يف املشروعات؛ فمرَّةً يتحمَّس لطلـب  مما 

العلم، ومرَّةً يشعر أنَّه مقصٌِّر يف حفظ القرآن، مث يسمع قصـة يف  
دعوة اجلاليات فيشعر بنوع من الصِّراع النَّفسـّي بتقصـريه هبـذا    

  .اجلانب، يريد أن ينجز كل شيء فال ينجز شيئاً
بسهم يف كلِّ جمـال،   وفرق بني هذا وبني من يريد أن يضرب

                              
  ).٥٧٠(الدارمي رواه  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٥٤  

  .فهذه خطته
  .عدم وجود هدف حيايتّ -١٣
  .عدم اإلحساس باملسؤولية -١٤
  .اإلحباط الذايت -١٥
  .عدم اجلدية يف العمل والبذل هلذا املشروع -١٦
التثبيط عن املشروع ممن هم حوله من إخوانه، وأهله،  -١٧
  .وبيئته

  .تاالنشغال ببنيات الطريق فإهنا تفسد املشروعا -١٨
  : االستعجال يف الوصول لثمرة املشروع قبل متامه -١٩

وهذه عالمة ضعف الصرب على املهمات، وَمن َضعف صُربه قَلَّ 
  .فالُحه

 فقد قلَّ مما يرجتيـه نصـيبه     ومن قَلَّ فيما يتَّقيه اصـطباُره 
على من طلب النصر والتمكني قبل أوانه  لقد غضب النيب 

اُهللا هذا األمر حىت يسري الرَّاكب من صـنعاء  واهللا لَُيتمَّنَّ «: فقال
إىل حضرموت ال خياف إال اهللا، أو الذنب على غنمه، ولكـنَّكم  

  .)١(»تستعجلون
أن من اسـتعجل  : (وهلذا كان من القواعد املقرَّرة عند الفقهاء

                              
  ).٣٦١٢(رواه البخاري  )١(



  

  ٥٥  كمشروعك الذي يالئم

  ).الشَّيَء قبل أََوانه، عوقب حبرمانه
 النصب ن يصيب اخلسار وجيين   ومستعجل الشَّيء قبـل األوا 

  .لذلك البدَّ من الصَّرب



  
كمشروعك الذي يالئم ٥٦  

  أصحاب اهلمم والنَّجاح يف املشروعات

.. القيام ببعض املشروعات حيتاج إىل مهَّة عالية ليـتمَّ بنجـاح  
  :وإليك بعضاً ممَّن ضربوا لنا أروع األمثلة يف ذلك

إِنَّا َمكَّنَّـا لَـُه ِفـي    : ذو القرنني ومشروُع إعمار األرض* 
  ]:٨٤: الكهف[ اُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسَبًباالْأَْرضِ َوَآَتْيَن

مكََّن اُهللا لذي القرنني وآتاه من كلِّ شيء سبباً؛ فعمل بتلـك  
األسباب اليت أعطاه اهللا إيَّاها، واستعملها على وجهها لتحقيق هدفه 
والوصول إىل مبتغاه؛ فبذل جهداً عظيماً وجيَّش جنـَده وعدَّتـه   

وَّة ليواصل مسريَته وجهاده؛ ذلك ألنه وعتاَده وما ميتلك من مال وق
أدرك أنَّه البدَّ من بذل األسباب واالجتهاد والّنصب ليصل املرء إىل 

  .مراده
إلعمار األرض وإصالحها وبنائها حىت " ذو القرنني"وقد سعى 

بلغ حيث انتهت طاقُته وقدرُته، ومل يرض مبنـزلة دون منــزلة  
نيا، ومل يقف عند حدٍّ؛ بل أحد من أهل زمانه حىت يف مناصب الدُّ

سعى يف األرض حىت بلغ مغرب الشمس، مث سار جبيوشه حىت بلغ 
مشرقها مث أتبع سبباً حىت بلغ بني السَّدَّين، ومتلَّك تلك املناطق كلَّها 

  .حىت حكم فيها وأثَّر فيها وغدا ملجأً للمظلومني ومأمناً للخائفني
أ ذي القـرنني تنشـيطُ   ومن فوائد نب: رمحه اهللا -قال القامسيُّ

اهلمم لرفع العوائق، وأنَّه ما تيسرت األسباب فال ينبغـي أن يعـد   



  

  ٥٧  كمشروعك الذي يالئم

ركوب البحر وال اجتياز القفر عذرا يف اخلمول والرِّضا بالدُّون؛ بل 
ينبغي أن ينشط وميثل يف مرارته حالوة عقباه من الرَّاحة واهلنـاء،  

الظّفـر ولـذّة   كما قضى ذو القرنني عمَره ومل َيذُق إلَّا حـالوة  
االنتصار؛ إذ مل يكن من الذين تقعدهم املصاعب عـن نيـل مـا    

  .)١(يبتغون
ولـيس   –كان يقرأ يف كلِّ يوم -رمحه اهللا -اإلمام النووّي* 

، "الوسيط"اثنا عشر درساً؛ درسني يف كتاب  -كل أسبوع أو شهر
الذي شرحه بعـد ذلـك يف كتابـه    " املهذَّب"والثَّالث يف كتاب 

، ودرساً يف كتاب اجلمع بني الصَّحيحني، ودرساً "اجملموع"الضَّخم 
البن جنِّّي يف النَّحـو،  " اللُّمع"يف صحيح مسلم، ودرساً يف كتاب 

البن الّسكّيت يف اللُّغة، ودرسـاً  " إصالح املنطق"ودرساً يف كتاب 
أليب إسحاق، " اللُّمع"يف التصريف، ودرساً يف أصول الفقه تارةً يف 

نتخب للفخر الرَّازي، ودرساً يف أمساء الرِّجال، ودرسـاً  وتارةً يف امل
  .يف أصول الدِّين

وكنت أعلق مجيَع ما يتعلَّق هبا مـن شـرح مشـكل،    : قال
  .ووضوح عبارة، وضبط لغة، وبارك اهللا تعاىل يف وقيت

فكان ال يضيِّع له وقتاً ال يف ليل وال يف هنار إال يف اشتغال حىت 
هذا ست سنني، مث أخـذ يف التَّصـنيف    يف الطرق، وأنه دام على

  .واإلفادة
                              

  ).١١/٨٧(حماسن التأويل  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٥٨  

رحل شهراً  -رضي اهللا عنهما -جابر بن عبد اهللا األنصاري* 
إىل الشام يف طلب حديث واحد من عبد اهللا بن أنيس رضـي اهللا  

  .عنه
وأبو أيوب رضي اهللا عنه خرج إىل عقبة بن عامر رضي اهللا * 

  .عنه مبصر يسأله عن حديث
إن كنت ألسري األيـام  : قال -رمحه اهللا -بسعيد بن املسيَّ* 

  .والليايل يف طلب احلديث الواحد
رحل يف تفسري آية واحدة مـن   -رمحه اهللا -سعيد بن جبري* 

  .الكوفة إىل املدينة
بلغين : قال -رمحه اهللا تعاىل -ابن الدَّيلمّي عبد اهللا بن فريوز* 

 -رضـي اهللا عنـهما   -حديث عن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص 
  .فركبت إليه الطائف أسأل عنه، وكان ابن الديلمي بفلسطني

  :الطَّربّي وتأليفه التَّفسري والتاريخ* 
هل تنشـطون  : ألصحابه -رمحه اهللا -قال ابن جرير الطَّربّي

  كم قدره؟: لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا؟ قالوا
  .فذكر حنوه ثالثني ألف ورقة

  !ل متامههذا مما تفىن األعمار قب: فقالوا
  .ماتت اهلمم! إنا هللا: فقال

فاختصر ذلك يف حنو ثالثة آالف ورقة، وملا أن أراد أن ميلـي  



  

  ٥٩  كمشروعك الذي يالئم

  .التفسري قال هلم حنوا من ذلك، مث أماله على حنو من قدر التاريخ
استخرت اهللا وسألُته العون على ما نويُته من تصـنيف  : وقال

  .)١(التَّفسري قبل أن أعمله ثالث سنني، فأعانين
  .أبو التقنية يف اليابان *

بعض الكفار جتد عندهم من املثابرة والعمل واجلهد واملتابعـة  
الشيء الكبري؛ من ذلك مثالً أنَّ اليابان أرسلت أحد رعاياها ضمن 
بعثة ألملانيا ليدرس أصول امليكانيكا العلمية، وكان حلمه أن يصنع 

  .حمرِّكاً
لَّهـا؛ ولكـنَّين   قرأت حىت عرفت نظريات امليكانيكا ك: يقول

  .ظللُت عاجزاً أمام احملرِّك
فاشتريت حمرِّكاً إيطايلَّ الصُّنع براتيب كلِّه، وجعلُت أنظر إليـه  

هذا هو سرُّ قـوة  : كأنَّين أنظر إىل تاج من اجلوهر، وقلُت لنفسي
لـو  : أوروبا، إن صنعت حمركا مثله غريت تاريخ اليابان، وقلـت 

وأعيد تركيبها مث شغلته فاشتغل استطعت أن أفكك قطع هذا احملرك 
  .كنت قد خطوت خطوة حنو سر الصناعة األوروبية

فأتيت برسوم احملرك اليت عندي وأخذت ورقاً كـثرياً وأدوات  
العمل ومضيت أعمل، فرمست أجزاَء احملرِّك قطعةً قطعـةً، حـىت   

! فككته كلَّه ورمسته كلَّه مرتَّباً، مث أعدت تركيبه وشغَّلُته فاشـتغل 
                              

  ).٢٧٥-١٤/٢٧٤(سري أعالم النبالء  )١(



  
كمشروعك الذي يالئم ٦٠  

ثالثة أيام عمل آكل يف اليـوم وجبـة   ! د قليب يقف من الفرحوكا
  .واحدة، وال أنام إال القليل

اكتشف موضـع  : وعلم رئيس بعثتنا فأتى مبحرك معطل وقال
اخلطأ كي يعمل، فشغلته يف عشرة أيام عرفت مواضـع اخللـل؛   
كانت ثالث من قطع احملرك بالية متآكلة، صنعت غريهـا بيـدي   

  .باملطرقة واملربد
مث طلب رئيس البعثة أن أصنع القطع بنفسي وأركب حمركـا،  
فالتحقت مبصانع صهر احلديد وصهر النحاس واألملونيوم بدال مـن  

  .أن أعد رسالة دكتوراة كما أراد مين أساتذيت األملان
أصبحت عامالً وأقف صاغراً إىل جانب عامل صهر املعـادن  

ملـدة مثـاين   أطيع أوامره كأنه سيد عظيم وأخدمه وقت األكـل  
سنوات، كنت أعمل ما بني عشر ومخس عشرة ساعة يف اليـوم،  
وبعد انتهاء يوم العمل آخذ نوبة حراسة وخالل الليل كنت أراجع 

  .قواعد كلِّ صناعة على الطبيعة
بأمري، وأرسل يل مـن مالـه   " امليكادو"وعلم حاكُم اليابان 

أدوات مصنع  اخلاص مخسة آالف جنيهاً إجنليزياً ذهبا، فاشتريت هبا
حمركات كاملة وشحنُته بكلِّ ما ادَّخرُته، ومبجرَّد وصويل لبلـدي  

لن أستحق مقابلته إال بعد أن أنشـئ  : طلب امليكادو رؤييت، فقلت
  .مصنع حمركات كامالً

صنع "وبعد تسع سنوات محلت مع مساعدي عشرة حمركات 



  

  ٦١  كمشروعك الذي يالئم

ـ : إىل القصر، ودخل امليكادو وابتسم وقال" يف اليابان ذب هذه أع
  .موسيقى مسعُتها يف حيايت؛ صوت حمركات يابانية خالصة
  !فالعجب من جلد أهل الباطل يف الدعوة إىل باطلهم

تردَّدت كثرياً جدا على مركز : قال الدكتور عبد الودود شليب
من مراكز إعداد املبشرين يف مدريد ويف فناء املبىن الواسع، وضعوا 

بشر الشاب حنن ال نعدك بوظيفة أو أيها امل: لوحةً كبريةً كتبوا عليها
عمل أو سكن أو فراش وثري؛ إننا ننذرك بأنك لن جتد يف عملـك  
التَّبشريي إال التَّعب واملرض، كل ما نقدمه إليك هو العلم واخلبـز  
وفراش خشن يف كوخ صغري، أجرك كله سـتجده عنـد اهللا إذا   

  .أدركك املوت وأنت يف طريق املسيح كنت من السعداء
الكلمات حركت كثرياً من محلة الشـهادات يف الطـب   هذه 

واجلراحة والصيدلة وغريها من التخصصات للذهاب إىل الصحاري 
القاحلة اليت ال توجد فيها إال اخليام، واملستنقعات املليئـة بـالننت   
وامليكروبات، واملكوث هناك السنني الطوال دون راتـب، ودون  

ربح مئـات اآلالف مـن   منصب، ولو أراد أحدكم العمل مبؤهله ل
الدوالرات، ولكنه ضحى بكل ذلك ألجل الباطل الـذي يعتقـد   

  .صحته
فيا عجبا كل العجب، عجبا مييت القلب من جتمُّع هؤالء القوم 

  .على باطلهم، وتفرُّقكم عن حقِّكم



  
كمشروعك الذي يالئم ٦٢  

  اخلامتـة

فإنَّ السََّري بال هدف إهداٌر للحياة، وتضييع  للعمر، واإلنسان 
ين سيتجه فلن يصـل، ويعـيش يف عشـوائية    إذا مل يكن يعرف أ

وختبُّط؛ لذلك البد أن يكون لكل مسلم مشروع أو أكثر يف هـذه  
احلياة، ونسأل اهللا أن يكون هذا الكتيب حافزا لنا علـى تنظـيم   

  .أهدافنا ومشاريعنا
اللهم وفقنا للخري ودلنا عليه، وباعد بيننا وبني الشر يـا رب  

  .العاملني
  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على 

  

  حممد صاحل املنجد
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